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INNLEDNING  
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Eksempel fra praksis: Statens vegvesen 

• Statens vegvesen erverver i dag grunn fra ca 3000 
grunneiere hvert år  
 

• Mange opplever grunnerverv som belastende 
– Ønsker ikke å avstå grunn 
– Opplever selve prosessen som vanskelig  

 

• Etiske retningslinjer for grunnerverv 
– God kommunikasjon 
– Sette seg inn i grunneiernes situasjon  
– Sette mennesket i sentrum 
– Gjennom hele prosessen fra planlegging til anlegg 

5 



19.11.2015 

3 

Antall skjønn og overskjønn i perioden 2000 - 2013 

Statens Vegvesen: Ca 95 % blir løst ved avtale  
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HINDRINGER FOR LØSNING  
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1. Forhandlerens dilemma  

• Øke kakens størrelse eller konkurrere om 
fordelingen?  
 

• Informasjonsutveksling:  
– Det lønner seg for oss å utveksle informasjon, men det 

lønner seg for meg å bløffe og fortie… 
 

• Tøffe taktikker:  
– Det lønner seg for oss å være åpne, imøtekommende 

og kreative, men det lønner seg for meg å starte høyt, 
gi lite, true med brudd, etc… 
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Ås og Kirkerud 

Godt 
 
 
Godt 

Strålende 
 
 
Forferdelig  

Forferdelig 
 
 
Strålende 

Middelmådig 
 
 
Middelmådig 

Kirkeruds valg: 
         Skape        Kreve 

 
Skape 
 
 
 
Kreve 

Ås valg: 
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Hvordan håndtere dilemmaet?  

• Ingen enkel løsning 

 

• Bygging av tillit 

 

• Forventningen om fremtidige transaksjoner 

 

• Mekling og annen tredjepartsintervensjon  
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2. Eierfølelsen   

• Besittelseseffekten  

– Subjektiv verdsettelse overstiger markedsprisen  

 

• Tilbud om erstatning til salgsverdi oppfattes 
ikke nødvendigvis som «full erstatning»  

 

• Innført kompensasjon for subjektiv verdi i 
svensk rett (25 %)  
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Tap veier tyngre enn tilsvarende gevinster  
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3. Fordelingsmyten  

Mine 
interesser – 
jeg vinner   

Dine 
interesser – 
du taper  
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Reaktiv devaluering 

• Et tilbud oppfattes som mindre verdifullt fordi 
det kommer fra en bestemt kilde  

 

• Hvis motparten fremsetter et forslag, må det 
være til fordel for dem  

– og da kan det ikke være godt for oss… 
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”Lærdommen for saksøkerne er at de i den store 
majoriteten av saker oppfatter saksøktes 

tilbud som 

 en halv loff, når det faktisk er en hel loff eller 
mer.”  

 
(Randall Kiser til New York Times, 8. august 2008) 
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4: Urealistisk optimisme 

 Overkonfidens = subjektiv sikkerhet større enn nøyaktighet 
 
• Kalibrering:  

– Forholdet mellom sikkerhet og nøyaktighet 

 
• Sensitivitet:  

– Samvariasjon mellom sikkerhet og nøyaktighet  

 
• Mer informasjon øker subjektiv sikkerhet, men ikke 

nøyaktighet   
 

• Eksperter og lekfolk ofte like dårlig kalibrert 
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Kan advokater forutsi utfallet av sine 
saker? 

• Goodman-Delahunty et al., 2010:  
– Advokater bedt om å angi mål og hvor sikre de var 

på å nå dem 

• Resultater:  
– 32 % nådde målet 

– 24 % gjorde det bedre 

– 44 % gjorde det dårligere ( = overkonfidens)  

• Kvinner noe bedre enn menn 

• Erfaring spilte ingen rolle  
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 STRATEGISKE FORHANDLINGER  
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Unngåelse Kamp 

Ettergivenhet Problemløsning 

Kompromiss 

Målet: Problemløsning  
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Forhandlinger i fire dimensjoner  

1. Oppsettet av forhandlingene 
– Partskartlegging  
– Identifikasjon og analyse av interesser  
– Identifikasjon og analyse av (mulige) hindringer  
– Rekkefølge, prosessvalg, dagsorden   

2. Utvikling av løsninger  
– Kreativitet  
– Muligheter  
– Kriterier  

3. Gjennomføring av forhandlingene  
– Taktikker for integrasjon og fordeling  
– Forpliktelser og kontraktsutforming  

4. Den menneskelige dimensjon  
– Personer, emosjoner, kommunikasjon  
– Tillit og relasjoner  
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1. Partskartlegging  

Grunneiere  

Allierte  

Andre berørte  

De som skal 
gjennomføre 

Endelig 
beslutningstaker 

Andre med 
innflytelse  

Representanter  
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2. Interesser 

• Alt man bryr seg om i forhandlingene  

 

• Målestokken for forhandlinger  

– Forhandlingsresultatet bør vurderes ut fra 
hvorvidt og i hvilken grad du får oppfylt dine 
interesser   
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Saker, posisjoner, interesser  

• Saker 
– De forhandlingssaker partene diskuterer 

• Posisjoner  
– Standpunktene i de aktuelle sakene 

• Interesser  
– Grunnene bak partenes standpunkter  

 

Vi tar posisjoner på forhandlingsaker for å oppfylle 
interesser  
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Hvorfor lurt å se på interesser?   
• Interessene er partenes mål   

 
• Interesser kan ivaretas på flere måter 

 
• Interesser finnes på flere nivåer 

 
• Partene har ofte både felles, separate og motstridende 

interesser  
 

• Erkjennelse av felles interesser gjør det lettere å løse 
konflikter mellom motstridende interesser  
 

• Analyse av motstridende interesser gir muligheter for 
integrasjon  
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Noen typiske interesser  

Vegvesenet   

• Tiltredelse  

• Anleggsstart 

• Tid 

• Kostnader ved skjønn  

• Omdømme  

• Erstatningsnivå  

Grunneier 

• Erstatningsbeløp 

• Utbetalingstidspunkt  

• Belastning med skjønnssak  

• Tiltak og tilpasninger av 
inngrep 
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3. Alternativer  

• Hva er alternativet til enighet med grunneier?  

 
– Ikke gjøre noe 

 

– Avtaleskjønn  

  

– Ekspropriasjonsskjønn  

 

• Hva er grunneiers alternativ?  
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BATNA 

• Beste alternativ til en forhandlet løsning 
 

• Hva vil du gjøre hvis du ikke oppnår avtalen med grunneier?  
 

• Bestemt av dine tilgjengelige alternativer 
 

• Definerer det meste/minste du vil gi eller akseptere 
(reservasjonspunkt)  
 

• Kilde til makt: muligheten til å iverksette alternativet  
 

• Her: Vegvesenet kan tvinge gjennom en løsning  
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Alternativene kan endre seg  

• Forberede skjønnssaken parallelt med 
forhandlingene?  

 

• Hva hvis det oppstår/oppdages mangler ved 
formelle planer eller vedtak?  

– Reguleringsplanen 

– Ekspropriasjonsvedtaket   
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4. Muligheter  

• Se etter, utvikle og skape muligheter  
 

• Man bør se etter er muligheter til å oppfylle 
begge parters interesser  
 
– Vegvesenets i samsvar med de grunnleggende 

interesser  
– Grunneiers så langt at det blir avtale 

 

• Et særlig ansvar for den andres interesser i 
ekspropriasjonssakene?  
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5. Kriterier  

• Legitime kriterier for å avgjøre uenighet?  

 

• Forhandlinger i skyggen av jussen  

 

• Skjønnspraksis 

 

• Verdsettingsfaglig basis  
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DEN FJERDE DIMENSJON   
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  Too hot to handle?  
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Ikke glem dette!  

• Følelser henger sammen med grunnleggende 
menneskelige behov 

 

• Grunnleggende identitetsbehov  

– Anerkjennelse  

– Tilhørighet 

– Autonomi 

– Status 
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Å vise respekt for enkeltmennesket 
Identitetsbehov Overses når… Tilfredsstilles når… 

Anerkjennelse Dine tanker, følelser og 

handlinger frakjennes verdi  

Dine tanker, følelser og 

handlinger anerkjennes 

som verdifulle  

Tilhørighet   Du behandles som en 

motpart og holdes på 

avstand 

Du behandles som en 

samarbeidspartner  

Autonomi Din frihet til å ta 

beslutninger innskrenkes  

Andre respekterer din frihet 

til å bestemme viktige saker 

Status  Din relative posisjon 

behandles som 

underordnet i forhold til 

andre  

Du behandles med respekt 

og høflighet (relativt til 

rolle)  
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Basert på Fisher F& Shapiro, 2005 
Fisher & Shapiro, 2005 

Betydningen av god saksbehandling  

INVOLVERING 
 

1. Anledning til å 
gi innspill 

2. Opplevelse av 
å være hørt 

3. Innflytelse på 
prosessen  

OPPLEVELSE 
AV 

 PROSEDYRAL 
RETTFERDIGHET 

FORLIKSVILJE  

TILFREDSHET MED 
UTFALL  

VILJE TIL Å 
RESPEKTERE 

AVTALEN  

TILLIT OG 
SAMARBEIDSVILJE  
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OPPSUMMERING OG AVSLUTNING  
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Oppsummert  

• Forhandlinger om grunnerverv kan strande på noen typiske 
hindringer  
 

• Vellykkede resultater  
– Overvinne hindringer 
– Utnytte muligheter 
– Tenke strategisk  

 

• Den fjerde dimensjon  
– Vise respekt for enkeltmennesket 
– Betydningen av god saksbehandling  

 

• Noen ganger er det ålreit  
– Forhandlinger er spennende og lærerikt  
– Kan bidra til å gi gode resultater, positivt omdømme og varige 

relasjoner  
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