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– Jeg er ikke kjent med at noen
gang har fått jobb via dette nett-
verket, men selvfølgelig snakker
vi også om jobbene våre, sier
Smith. 

– Ser du noe problematisk i
at mektige personer møtes på
denne måten?

– Det er ikke noe problematisk i
at kvinnelige jurister treffes og
prates. At Ramin-Osmundsen
treffer andre kvinnelige jurister i
en sosial sammenheng, synes jeg
ikke er et problem, sier Smith.

Flink jurist
Samtidig som Kraby og Ramin-
Osmundsen koste seg på Kunst-
nernes Hus, satt barneombud
Reidar Hjermann på pinebenken,
og lurte på om han villle få forlen-
get sitt åremål.

Hjermann ønsket i går kveld ik-
ke å kommentere denne saken.

Ida Hjort Kraby har siden 1994
jobbet hos Regjeringsadvokaten.

– Normalt kommenterer jeg ik-
ke personalspørsmål i avisene. Jeg
har kjent Kraby gjennom mange
år som en fremragende advokat,
og en meget sterk og uavhengig
person, sier regjeringsadvokat
Sven Ole Fagernæs til Dagbladet.

Ikke inhabil
Ingen jusseksperter Dagbladet
har vært i kontakt med mener at
statsråden har vært inhabil. 

– Ut fra de opplysningene som
har kommet fram til nå, såm me-
ner jeg at Ramin-Osmundsen ik-
ke er inhabil. Dette er en uverdig
prosess fra politikernes side ved
at de skyver den juridiske argu-

mentasjonen foran seg. Ut fra lo-
ven kreves det at de er nære ven-
ner for å være inhabil, ikke venner
eller bekjente, men nære venner.
Og det har ikke kommet fram til
nå, sier jussprofessor Geir Wox-
holth til Dagbladet. 

Amanuensis Hugo Matre ved
Universitetet i Bergen mener at
prosessen er dårlig håndtert.

– Det som gjør denne saken un-
derlig er måten denne informa-
sjonen kommer fram. Det skaper
usikkerhet rundt styrkeforholdet

i vennskapet mellom Kraby og
Ramin-Osmundsen at de ikke er
ærlige i utgangspunktet, sier han.

VENNEMIDDAG

Foto: Jacques Hvistendahl
VELKOMSTEN: Det nye barneombudet, advokat Ida Hjort Kraby, blir her presentert av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Os-
mundsen. Kraby bestemte seg for å opprettholde sin søknad etter vennemiddagen. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix
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Hæge Andenæs, ekspedisjons-
sjef i Miljøverndepartementet. 
Kristine Madsen, partner i ad-
vokatfirmaet Bull & Co. 
Nora Lund Lefdal, advokat i
Vesta Forsikring. 
Lully Heje, avdelingsdirektør i
Garanti-instituttet for eksport-
kreditt. 
Kristin Bjelland, advokat. 
Ingrid Fossum.
Siri Teigum, partner i advokat-

firmaet Thommessen. 
Susanne Munch Thore, partner
i advokatfirmaet Wikborg Rein.
Merete Smith, generalsekretær i
advokatforeningen.
Manuela Ramin-Osmundsen,
barne- og likestillingsminister.
Ida Hjort Kraby, advokat hos
Regjeringsadvokaten.
Maria Collett Sælør, avdelings-
direktør PST (uklart om hun var
til stede).

Til stede var også flere som ikke
regnes som aktive i nettverket, der-
iblant Anne-Lise Ryel.

Disse er med i nettverket, men
var ikke til stede på middagen:

Kristine Ryssdal, Hydro-advo-
kat 
Siri Mathiesen
Kristin Jahre Ramm, sorenskri-
ver Asker og Bærum.
Caroline Lund, advokat. 

Lov og rett-jentene


