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Geir Lippestad kan kunsten å sjonglere mellom 
advokatpraksis, utallige styreverv og familieliv. 
Nå er det politikk og valgkamp som frister.
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Etikkens 
vaktbikkje

Advokatpraksisen vokser, styrevervene blir stadig 
flere og engasjementet er stort for de som faller 

utenfor i samfunnet. Geir Lippestad kan kunsten å 
sjonglere mange baller i luften.   

Tekst:  Marianne Smeby Strand  Foto: Nicolas Tourrenc

Tilsynelatende alltid like rolig og reflektert 
fremstår han med bena godt plantet i par-
ketten på advokatkontoret. 

- Jeg er en helt vanlig person som kanskje 
er litt mer bevisst enn andre på at vi har en tilmålt tid 
her på jorda. Og jeg prøver å bruke den så fornuftig 
som mulig. Det er kanskje det som særpreger meg litt. 

Vi møter han en mandag morgen i advokatkon-
torets nye lokaler, midt i Oslo sentrum, få skritt fra 
tinghuset. Han har tilbrakt helgen på hytta i Sverige 
med kona og alle barna. Gått på lekeskitur i hagen 
med de minste. Vært i flytsonen. Kjent at balansen 
i livet er på plass. Nå er han klar for en ny uke med 
spennende oppgaver, styreverv og, hvem vet - kanskje 
en debatt eller to. 

Han har nok å fylle tiden med. Styrelederverv i 
alt fra Sykehusklovnene til Tankesmien Agenda er 
fritidssysler. Og politikken, selvsagt. Men 33. plassen 
på Oslo Arbeiderpartis liste foran høstens valg er kun 
et uttrykk for samfunnsengasjement, ikke politiske 
ambisjoner. Der andre 50-åringer trener til Birken,  

går Lippestad på styremøter. Innimellom lekselesing, 
oppfølging av til sammen sju barn og hverdagens 
trivialiteter. Litt spenn er det i det han gjør, men han 
mener likevel det er en rød tråd. 

- Jeg liker å jobbe med mennesker. Rett og slett.  
Så også som advokat. Den ene dagen kan han stå 

der med fokus på en stor omorganisering og snakke 
med en direktør i et stort selskap om arbeidsrett. Den 
neste er han i Oslo kretsfengsel med en som tilbringer 
store deler av livet bak murene. 

- Jeg føler meg heldig som får møte mennesker på 
så forskjellig plan i samfunnet. Jeg prøver å gjøre en 
like god jobb for begge to. 

UTRYGGHET
Han lar seg lett både engasjere og involvere, men sjel-
den provosere. Han har merket livets harde realiteter 
på kroppen selv. Farens personlige konkurs førte til 
at familien mistet hjemmet, med den utryggheten 
det medførte. Allerede fra 15-16 års alderen måtte 
han klare seg selv. Jobbet, betalte regninger og hadde 

GEIR 
LIPPESTAD  

Alder:  50 år
Sivilstatus: Gift med 

Signe, til sammen 7 barn
Oppvekst: Oslo

Utdanning: Juridisk 
embetseksamen ved 

Universitet i Oslo i 
1990

 Yrke: Advokat. Sitter 
i dag i sentralstyret til 

Hovedorganisasjonen 
Virke, og er styreleder 
i Tankesmien Agenda, 
Sykehusklovnene og 

Chat Noir. 

INTERVJUET

Gode mennesker: - Det er så uendelig mye lettere å bygge 
gode mennesker og samfunnsborgere, enn å reparere i ettertid, 
mener Geir Lippestad.
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«Jeg liker å jobbe med 
mennesker. Rett og slett.» 

GEIR LIPPESTAD

dårlig råd. Han ble fort og tidlig selvstendig. 
- Så utrygghet har jeg følt på. Også i for-

bindelse med sykdom. Det å stå i en utrygg 
situasjon, gjør at jeg kan sette meg inn i 
andres situasjon som da kanskje føler på den 
utryggheten. Om det er flyktninger som ikke 
har noen rammer rundt seg, eller mennes-
ker som opplever sykdom eller er utstøtt av 
samfunnet på grunn av kriminalitet. 

For han er det åpenbart hvorfor noen blir 
drapsmenn, eller reiser ut i krig for å kjempe 
den ene eller andre siden. 

- Jeg har aldri møtt én som har falt utenfor 
samfunnet som sier at «jeg er blitt respektert 
hele livet. Jeg har følt meg viktig hele livet». 
Aldri. Tvert imot. «Jeg har følt meg som en 
dritt hele livet», sier de. Og det er kjempe-
viktig. Før vi kan stille krav til folk så må vi 
vise dem anerkjennelse. Menneskeverd og 
respekt. 

KAMPSAKER
Kanskje ikke tilfeldig at skole og helsevesen 
er hans kampsaker i politikken, selv om han 
på ingen måte kaller seg politiker. Ei heller 
har han planer om en ny karrierevei. Men 
høstens valgkamp vil han gjerne være med 
på. Han er tross alt opptatt av hvordan Oslo 
utvikler seg i årene fremover. 

- Jeg er veldig opptatt av det samfun-
net vi lever i. Opptatt av unge menneskers 
oppvekstsvilkår, skole, helse og andre viktige 
strukturer. Det er så uendelig mye lettere å 
bygge gode mennesker og samfunnsborgere, 
enn å reparere i ettertid. 

Han liker dårlig når mennesker blir satt i 
bås, enten de er muslimer, funksjonshem-
mede eller elever som befinner seg i ulike 
deler av karakterskalaen. Folk er forskjellig, 
enkeltindivider, og der må politikere ytre seg 
som gode rollemodeller, enten du er i posi-
sjon eller opposisjon.

-  Nå er det flere og flere elever i Oslo som 
ikke får være med på nasjonale prøver. Fordi 
det er viktigere å skåre høyt enn å få alle 
med. Og så slår man seg på brystet og sier «se 
så flinke vi er». For et menneskesyn, tenker 
jeg. Det er ikke sunt, verken for skolemiljøet, 

læringsmiljøet, samfunnet eller byen vår. 
Skolen og barnehagen er viktige struktu-
rer i samfunnet. Holdninger i arbeidslivet 
etableres i skolen. Derfor er jeg så veldig 
bekymret når en begynner å rokke ved disse 
strukturene. 

FORDOMMER
Han er opptatt av de grunnleggende verdi-
spørsmål, holder foredrag i inn- og utland 
om menneskerettigheter, menneskeverd, 
demokrati og rettsstatens prinsipper. Men-
neskets verdi er uavhengig av funksjonsnivå, 
etnisitet eller religion, der er han krystallklar. 
Og med to funksjonshemmede barn i fami-
lien og solide gener fra en oldefar med tilsva-
rende interessefelt, er kanskje ikke engasje-
mentet for funksjonshemmede så uventet. 
Enten det handler om vilkår i arbeidslivet 
her hjemme, eller hvordan funksjonshem-
mede flyktninger blir nedprioritert. I den 
grad han lar seg provosere, er dette definitivt 
et tema som får blodpumpa i gang. 

Likevel har han måttet konfrontere sine 
egne fordommer i møte med nettopp funk-
sjonshemmede i egen advokatpraksis. For da 
jusstudenten kom trillende inn på kontoret 
klarte han ikke å se bakenfor rullestolen. I 
selverkjennelsen ubehagelige lys så han sine 
egne fordommer mot det han lever i til dag-
lig. Da guttens toppkarakterer etter hvert ble 
lagt foran han, kjente han seg som en idiot. 

- Jeg tenkte ikke på han som en fagperson. 
Og når jeg som lever i dette til daglig også tar 
feil, er det ikke rart at andre arbeidsgivere 
også gjør det. Det handler om holdninger. 

Episoden med jusstudenten fikk han til å 
ta en alvorsprat med seg selv. 

- Jeg satte meg ned og sa at Geir, det gjør 
du aldri igjen!

Han vil at arbeidsgivere skal tenke funk-
sjonshemmede som individer, ikke som 
gruppe. Som en ressurs, ikke en kostnad. 

- Det handler om kunnskap hos arbeidsgi-
ver, kunnskap hos arbeidstakeren, og kunn-
skap i NAV-systemet. De må utvikle systemer 
som gjør at flere kommer i jobb. Men først og 
fremst handler det om holdninger. Det er en 

kostnadsdiskusjon, aldri en diskusjon som 
går på hvilken fantastisk ressurs de er. Og da 
er det ikke rart at arbeidsgivere kvier seg for 
å ansette.

TILLIT
Den tallrike barneflokken på åtte har blitt til 
sju. To rullestolbrukere i familien, har blitt til 
en.  I mange år var datteren Rebekka inn og 
ut av sykehus, før hun i 2013 døde i en alder 
av 17 år. Da legene ved Rikshospitalet sa at 
nå er nok, nok, så hadde Lippestad tillit til 
at de sa det ut i fra Rebekkas beste. Ikke av 
økonomiske hensyn. 

- Vi lever i et samfunn der vi nesten tror vi 
er udødelige. At vi skal få hjelp på alle mulig 
måter, og at vi nærmest skal være her til evig 
tid. Der kan nok pressen være litt unyansert. 
Helsepersonell har et ansvar for å si at nok er 
nok. Men da må vi ha tillit til helsevesenet, 
understreker Lippestad. 

Selv er familien fornøyd med helsevese-
net, og oppfølgingen de fikk. 

- Vi er svært fornøyd. Men så kan man 
alltid stille spørsmålet om det er fordi vi var 
ressurssterke og visste våre rettigheter, sto 
på og hadde krefter til det. Og det er det ikke 
alle som har. Jeg håper at alle blir behandlet 
like godt som vi ble behandlet. Noen forsø-
ker å spre et inntrykk av at vi har et dårlig 
helsevesen i Norge, og det er jo ikke riktig. 

Men så er selvsagt ikke alt like bra. Gjen-
nom sitt arbeid i pasientskadenemnda så 
han at de aller fleste sakene ikke handlet 
om feil, men dårlig kommunikasjon mellom 
helsepersonell og pasient. 

- Det er masse omorganisering på sykehu-
sene og det skaper en veldig utrygghet. Og 
det er nesten uten unntak at man tar bort 
et tilbud før noe nytt er etablert. I en bedrift 
ville du ikke gjort det, hvor du er avhengig 
av en kunde som skal ha noe levert.  Du 
ville ikke lagt ned et løpebånd før et nytt var 
etablert og oppe og gikk. Men i helsevesenet 
så gjør man det. Så faglig sett har vi et svært 
godt helsevesen, men det kan organiseres 
bedre. Det er det ingen tvil om. l

Lang erfaring: Geir Lippestad har ikke 
bare arbeidet som advokat. I flere år 
var han generalsekretær i Hørselshem-
medes Landsforbund. I tillegg til dagens 
styreverv, har han vært engasjert i blant 
annet Pasientskadenemnda og Univer-
sell Utforming.




