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I 1,01.2019

Kåre Hedley lngebrigtsen - Rosenborg Ballklub
Erik Hoftun - Rosenborg Ballklub
Adresseavisen v/ journalist Pål E. Solberg og reportasjeleder for sportsredaksjonen Charlotte
Sundberg, TY2 vl nyhetsleder Sporten Espen Solbakken og NRK Trøndelag v/ nyhetssjef
Joar Elgåen har bedt om å få gjøre filmopptak av hovedforhandlingen for publisering.
Prosessfullmektigene fikk oversendt henvendelsen fra Adresseavisen tirsdag 8. januar, med
frist 10. januar for uttalelse. I e-post av 10. januar ber advokat Berdal på vegne av Rosenborg
Ballklub om at slik publisering ikke tillates. I dagens telefonmøte opplyste advokat KimsåsOtterbech og advokat Ekker at Ingebrigtsen og Hoftun ikke har synspunkter på spørsmålet og
overlater avgjørelsen til retten. Henvendelsene fra NRK og TV2 er oversendt
prosessfullmektigene til orientering, uten at det har foranlediget ytterligere merknader.
er utgangspunktet at det ikke er anledning til å filme, mv. fra
hovedforhandlingen. I sivile saker er utgangspunktet motsatt. Spørsmålet er derfor om det er
noe som kan berettige å begrense denne adgangen i denne saken, en vurdering som må
forankres i domstolloven $ 133.

I straffesaker

Retten legger til grunn at saken har betydelig offentlig interesse. Den har vært undergitt stor
medieinteresse etter at Rosenborg Ballklub avviklet arbeidsforholdet med Ingebrigtsen og
Hoftun i juli 2018. Medieinteressen har tiltatt når det nå nærmer seg hovedforhandling. Retten
mener saken ligger i kjernen av opplysninger som allmennheten har behov og interesse for
innsyn i.
Retten er enig med advokat Klungervik i at det kan være uheldig at vitner ved overføring får
innsyn i forhandlingene før de selv har avgitt vitneforklaring. Det er rettslig avklart at det skal
mye til fiør domstolen kan motsette seg elektronisk referat av parts- og vitneforklaringer i
retten i sanntid, som også gir vitner innsyn før de selv skal forklare seg. Retten mener det ikke
er grunnlag for å vurdere elektronisk referat og filming i sanntid vesensforskjellig.
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Partsrepresentant fra Rosenborg Ballklub og vitnene i sakene anses i denne sammenheng som
profesjonelle al<tører, som gjør at personvernhensyn kommer i bakgrunnen. Personvemsyn er
for egen del ikke påberopt av Hoftun og Ingebrigtsen. Offentlighet i slike sammenhenger er
noe aktørene må tåle.

Retten er etter en helhetsvurdering kommet til at det tillates filming av forhandlingene for
publisering. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tillatelsen gjelder ett kamera i rettssalen. Kamera skal være plassert i salen etter anvisning fra
domstolen. Opptaket må foregå slik at det ikke forstyrrer rettsmøtet. Den praktiske
gjennomføring av opptaket avtales med Domstoladministrasjonens kommunikasjonsenhet v/
avdelingsdirektør Iwar Arnstad på e-postadresse: iwar.arnstad@domstol.no.
Medier som ønsker å overføre forhandlingene på film bes om å samordne seg og bli enige om
hvem av dem som gjennomfører opptakene. Mediene organiserer selv en pool-ordning der
andre media gis tilgang til opptakene. Det gis beskjed til Iwar Arnstad om hvem som
gjennomfører opptakene innen utgangen av tirsdag 15. januar 2019. Hvis mediene ikke blir
enige tar Iwar Arnstad denne beslutningen.
Det skal legges inne en forsinkelse på to minutter. Parter og vitners adresser skal ikke
publiseres. Media forutsettes å opptre med diskresjon og i forståelse med retten underveis. I
motsatt fall kan beslutningen bli omgjort.
Denne beslutningen er ikke til hinder for at andre medier filmer fram til retten settes hver dag.

Likelydende brev er sendt til Adresseavisen, NRK og TV2.

Kopi: Domstoladministrasjonens kommunikasjonsenhet v/ avdelingsdirektør Iwar Arnstad,
advokat Kimsås-Otterbech, advokat Ekker og advokat Nordheim.
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