OPPDATERING FRA TRØNDELAG KRETS.
AD SOSIALE AKTIVITETER OG SEMINARER HØSTEN 2020.
Julebordet i Harmonien:
Vi tar sikte på å kunne gjennomføre julebordet i Harmonien 18.12.20 med de
smitteverntiltak som vil være nødvendig.
Åreseminaret:
Det er besluttet at Åreseminaret blir kansellert i år.
Vi har vurdert å arrangere det i Norge, men er kommet til at smitterisikoen
med et slikt flere dagers arrangement med overnatting vil kunne bli for stor.
Andre seminar:
Det tas sikte på å gjenopprette ordningen med lokale kurs denne vinteren.
Vi arbeider med å få til et seminar med Lagrettsdommer Lars Bergh om EMD,
og et samarbeidsseminar med Frostating lagmannsrett.
Vi tar gjerne imot innspill på hvilke kurs og foredragsholdere dere kan tenke
dere. Yngre advokater startet denne høsten med et flott seminar med tema fra
selskapsretten.
AD FAGLIG ARBEID.
Styret i Trøndelag krets har arbeidet med å øke bevisstheten rundt respekten
for rettsferien. Dette vil bli fulgt opp i tiden som kommer.
Styret har arbeidet med forslaget til ny rettshjelpsordning. Herunder formidlet
til Advokatforeningen sentralt, at man ønsker er sterkere og tydeligere fokus på
dette temaet. Undertegnede er bedt om å delta i Advokatforeningens
forhandlingskomite inn imot departementet. På denne bakgrunn ber jeg om
konkrete eksempler fra kretsens medlemmer på hvordan rettshjelpsordningen
fungerer eller ikke fungerer for nettopp dere. Styret har tro på, at man ved bruk
av konkrete eksempler kommer lenger enn med generelle påstander på dette
feltet.
Styret har skrevet innstillinger til forslaget om ny domstolsordning. Grunnlaget
for høringen, var et ønske om sentralisering og kompetanseheving. Det var
foreslått flere nedleggelser, men kretsen særlig tok til orde for å opprettholde
domstolene nord i fylket. Det var flere enn DNA Trøndelag krets som var
negative til nedleggelser, så politisk sett er spørsmålet lagt på is inntil videre.

Det er foreslått en rekke endringer i ordningen med fri rettshjelp. Dette er nok
det viktigste arbeidet som skal gjøres i 2020/2021. Det er på enkelte områder
ganske radikale endringer som foreslås. Til eksempel er det foreslått store
begrensinger i adgangen til nemnds- og rettsbehandling i saker etter
barnevernloven. Dette står i grell kontrast til det faktum at Norge «stadig»
dømmes av den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Rettshjelpsordningen,
slik den er utformet i dag, er en trussel i mot demokratiet og
menneskerettighetene. Det er et stort behov for at vi som advokater tar
pennen fatt og varsler; En må ha muligheter for å hevde sin rett, for å få rett !
Trøndelag krets har tatt opp viktigheten av å følge opp dette sentralt i
foreningen. Vi har også kommet med en oppfordring til lovutvalgene på de
aktuelle rettsområdene, der lovutvalgene oppfordres til å lytte til advokatene,
før de sluttfører sine innspill.
Styret arbeider med egne uttalelser på de ulike lovområdene og vi imøteser
gjerne ytterligere innspill fra kretsens medlemmer. Send gjerne e-post til
undertegnede eller til kretsens sekretær, Vibeke Meland.
AD SAMARBEID
Styret har i «coronatiden» hatt et løpende samarbeid med de aktuelle
tingrettene om tilrettelegging, slik at advokater med særskilte
smittevernsbehov blir ivaretatt.
I november skal undertegnede delta på et samarbeidsmøte med Sør-Trøndelag
tingrett, der foreningen mer uformelt kan fremme saker overfor sorenskriveren
og nestlederen i tingretten. Dersom dere som medlemmer kjenner på noe som
dere ønsker at vi som forening skal ta opp der, anonymt eller i åpenhet, så gi
oss beskjed.
AD SYNLIGHET.
Vi oppdaterer foreningens lukkede Facebookside fortløpende.

Med vennlig hilsen
Anita Rian Lykken
leder DNA Trøndelag

