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Stortingets ombudsmann for
forvaltningen – skal arbeide for
at det i den offentlige forvaltning
ikke blir gjort urett mot den
enkelte borger og at embets- og
tjenestemenn og andre som
virker i forvaltningens tjeneste
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sine plikter.
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fylker, fylkesmenn, departement
og andre offentlige etater.
Sivilombudsmannen er personlig
oppnevnt og velges for hver
stortingsperiode av det nye
Stortinget. Arne Fliflet har vært
Sivilombudsmann siden 1990.
Aage Thor Falkanger er valgt til
ny sivilombudsmann i 2014.
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Oslo, 12. juni 2014

Aage Thor Falkanger tiltrer som ny sivilombudsmann.
Anledning for pressen til å møte sivilombudsmannen mandag
16. juni kl. 12
Sivilombudsmannen inviterer pressen til å møte påtroppende
sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og avtroppende
sivilombudsmann Arne Fliflet mandag 16. juni kl. 12.
Stortinget valgte Aage Thor Falkanger til ny ombudsmann 13. februar.
Han tiltrer stillingen 15. juni 2014, og har sin første arbeidsdag som
sivilombudsmann 16. juni.
Falkanger tok juridisk embetseksamen i 1991. Deretter arbeidet han som
advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten. Han var dommerfullmektig
fra 1992 i Nord-Troms herredsrett. I 1999 ble han dr.juris etter å ha vært
stipendiat ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø fra
1995. Han var lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 1999 til 2007
og professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Videre var han
konstituert dommer i Høyesterett i april-juli 2007 og februar-juli 2009.
Han hadde også et opphold som visiting fellow ved Cambridge
University i 2007-08. Falkanger har vært høyesterettsdommer i Norges
Høyesterett fra 2010.
Aage Thor Falkanger blir den femte sivilombudsmann siden
høyesterettsdommer Andreas Schei ble utnevnt til den første
sivilombudsmann i desember 1962.
Falkanger uttaler at han ønsker å videreføre og videreutvikle
ombudsmannens sentrale stilling i samfunnet. Den faglige dyktighet og
samfunnsmessige innsikt blant de ansatte ved ombudsmannens kontor er
og skal være grunnfjellet i virksomheten. Utover å opprettholde dette
høye nivået ved ombudsmannens kontor, vil den nye ombudsmannen
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søke å gjøre institusjonen enda bedre kjent blant borgerne. En sentral
målsetting er at personer med berettigede klager, skal være kjent med
muligheten for å klage til ombudsmannen. Klagene bør behandles
noenlunde raskt. For å imøtekomme dette, må ombudsmannen prioritere
hvilke ressurser som skal legges ned i de enkelte saker. Ved denne
prioriteringen vil ombudsmannen legge vekt på hvor alvorlig saken er for
den enkelte klager, og dessuten på om det gjennom en klage – eller på
andre måter – avdekkes et mer generelt problem.
Arrangementet finner sted i Sivilombudsmannens lokaler i Akersgata 8,
inngang Tollbugata.
Det vil bli lagt ut pressebilder av den nye ombudsmannen på
www.sivilombudsmannen.no.
For ytterligere kommentarer: Kontakt avtroppende sivilombudsmann
Arne Fliflet på tlf. 22828500 / 22828540 / 90606464 fram til 15. juni,
eller påtroppende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger på tlf.
22828500 / 2282540 / 94852903 fra 16. juni.
For påmelding og praktisk informasjon: Kontakt ombudsmannens
sekretær Mette Stenwig på tlf. 22828500 / 22828541.

