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minus 20
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dette vet vi nå
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ansatte på Follo
legevakt: – Vi
fortsetter som
vanlig
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har vi opplevd et
slikt trykk
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A N N O N S E

DRØBAK  SKI  RETTSSAK  DIGITAL RETTSSAK  ADVOKAT

For første gang
gjennomførte Drøbak-
advokaten rettssak fra
hjemmekontoret – her er
hans dom

Gratis sjekk og 
gode priser på

INGEN 
BETALING 

FØR JOBBEN 
ER GJORT

Tlf. 454 85 711

Din lokale taktekker - 

klikk for mer

• Takomlegging 
• Takfornying 

• Komplette tak 
• Totalentrepenør 

• Pipebeslag 
• Blikkarbeid 
• Snøfangere  
• Takrenner 
• Takdesign  
• Snekring

A N N O N S E

PÅ HJEMMEKONTOR: Advokat Andreas Holmsen-Ringstad hjemme i Ski der han gjennomførte digital rettsak. Han er ansatt i
advokat!rmaet Austin Lyngmyr & Co i Drøbak. Foto: Privat

– Det var selvfølgelig litt merkelig å ta på seg dressen og sette seg inn på
kontoret hjemme for å gjennomføre en rettssak, samtidig som kona,
hunden og en baby på åtte uker be!nner seg i andre rom i huset, sier
advokat og partner Andreas Holmsen-Ringstad (33) i advokat!rmaet Austin
Lyngmyr & Co i Drøbak.

Av  Inger Eide Nordseth Publisert: 07.02.21 05:30  Del

 For abonnenter

FÆRRE STORE PAPIRBUNKER: – Det har tatt
tid å komme på et akseptabelt nivå med
digitalisering for eksempel, og slutte med
papirbunker på mange hundre sider til
hver eneste rettssak. Nå har Covid-19 satt
fart på dette, opplyser Andreas Holmsen-
Ringstad. Foto: Privat

Tirsdag 2. februar ble !rmaets første heldigitale hovedforhandling i en sivil
sak fra gjennomført fra hjemmekontor.

Andreas bor i Ski i Nordre-Follo og for å redusere smitterisikoen mest
mulig, ville de gjennomføre ved at partene satt hjemme og dommeren i
rettssalen. Den skulle egentlig vært ført i Drammen tingrett. Et privat
bilsalg og et økonomisk oppgjør var årsaken til tvisten.

– Den tekniske løsningen fungerte bra, og jeg har et greit kontor her.
Lyset gikk i rettssalen underveis fordi det ikke var noe bevegelse i
rommet. Så plutselig satt dommeren i mørket, men ellers var det
udramatisk, forteller advokat Andreas Holmsen-Ringstad.

– Mister noe av nervøsiteten i rommet

Han forteller at han tror partene var fornøyd med gjennomføringen.

– Hvordan er stemningen ved en digital rettssak i forhold til når dere møtes
fysisk?

– Det blir lettere å se ansiktsuttrykk og reaksjoner siden alle aktørene
er oppe på skjermen samtidig i ulike bilder. Det er vanskeligere å
skjule himling med øynene for eksempel. Samtidig mister du noe av
den nervøsiteten i rommet som ofte ligger der når du har en rettssak
mellom to private parter som er i retten for første gang, sier han.

– Hva gjorde du i pausene?

– I pausene ble det først samtale med klient på telefon og deretter
samtale med min nyfødte sønn på åtte uker, hund og kone. Så det var
vanskelig å holde tida og være på plass til oppstart igjen. Må
innrømme at jeg bommet med et par minutter første gang, forteller
Holmsen-Ringstad.

PRATET MED KLIENTEN: Andreas Holmsen-Ringstad benyttet noe av pausen til å prate med klienten i telefonen. Foto: Privat

– Vanskeligere å inngå forlik

Han tror digital gjennomføring har mange fordeler, men akkurat når det
gjelder rettssaker er han litt mer skeptisk. Han tror ikke digitale rettssaker
vil en vanlig arbeidsform, men at det fremover kan bli mye møter og
meglinger digitalt.

– Jeg frykter at det er lettere for vitner å lyve og du mister litt av den
dynamikken som !nner sted når alle er samlet i samme rettssal. Det
er også vanskeligere å inngå forlik i retten, som faktisk skjer oftere
enn man skulle tro. Så etter min mening er digital gjennomføring
positivt på mange områder, også innenfor vårt yrke, men ikke
akkurat når det kommer til gjennomføring av rettssaker, sier
Holmsen-Ringstad.

GODT SELSKAP PÅ HJEMMEKONTOR: Andreas sammen med den nederlandske fuglehunden Swix, som forøvrig har en egen
instagram-konto: Swix_the_dog. Foto: Privat

– Håndverker var ikke noe alternativ

Han har vært ansatt i Austin Lyngmyr i syv år og jobber hovedsakelig med
arbeidsrett, kjøps- og kontraktsrett, BankID- svindel og fast eiendom. Han
har funnet seg veldig godt til rette i !rmaet i Drøbak både i advokatrollen
og som assosiert partner. Firmaet har i dag 19 medarbeidere fordelt på
kontorer i Drøbak og Oslo.

– Jeg ble ansatt i Lyngmyr & Co i Drøbak før studiet var fullført med tanke
på at jeg har vokst opp i Ski og bor der, var det en god mulighet for meg.

– Hvorfor ønsket du å bli advokat?

– For meg har det aldri vært en drøm å bli advokat, men jeg valgte jus
fordi det gir mange muligheter i arbeidslivet og fordi jeg er veldig
sterk teoretisk og veldig svak på alt praktisk, forteller han.

Han fortsetter:

– Håndverker var for eksempel ikke noe alternativ. Hjemme hos oss
er det kona som skrur Ikea-møbler, smiler han.

Mer kjøpstvister

Når det gjelder arbeidsmengde i koronaperioden har de fortsatt vært mye
saker å jobbe med.

Men det har likevel vært en stor forandring.

– Det har vært mye henvendelser på permittering, nedbemanning og
midlertidige ansettelser. Videre var det skikkelig trøkk i sommer når
alle skulle kjøpe ny bil, båt, campingvogn og bobil. Her var det en del
kjøp som endte i tvister. Heldigvis løste det meste seg etter at vi ble
engasjert på saken, sier Holmsen-Ringstad.

Pandemien får fart på
digitalisering

Han forteller at pandemien har fått
fart på digitaliseringen også i
Advokatbransjen som har rykte på det
for å være nokså konservativ.

– Det har tatt tid å komme på et akseptabelt nivå med digitalisering
for eksempel, og slutte med papirbunker på mange hundre sider til
hver eneste rettssak. Nå har covid-19 satt fart på dette – og vi har til og
med sett at det kan gjennomføres rettssaker digitalt, samtidig som
rettssikkerheten til partene blir godt ivaretatt, sier Holmsen-Ringstad.

– Gjelder det i alle type saker?

– Jeg tror ikke digitale gjennomføringer vil bli hovedregelen etter at
pandemien er slått tilbake, men det vil nok være et alternativ i enkelte
sakstyper, som for eksempel nabokon"ikter. Da kan det kanskje være en
fordel at de ikke må be!nne seg i samme rettssal, avslutter Andreas
Holmsen-Ringstad.

Les mer om:      

  

Lik Akershus Amtstidende på Facebook

Én person liker dette. Vær den første av vennene dine.Liker
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Drøbak Ski Rettssak Digital rettssak Advokat Advokater

Austin & Lyngmyr & Co Nordre Follo Nyheter

Se kommentarer
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Til toppen
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