Årsberetning for 2020 – Buskerud krets

Styret i Buskerud krets har i 2020 bestått av:
Leder: Gabrielle Lilleeng Asmyhr
Medlemmer: Ida Camilla Hals, Vibeke Bille, Charlotte Wickmann Kvamme og Thomas Austad
Varamedlemmer: Sjak Haaheim, Christer Almquist og Maria Lien

Årsmøte
Årsmøte ble avholdt 05.03.2020.
Årsregnskap
Årets resultat er positivt med kr. 87 756,-. Beløpet er i sin helhet overført til annen egenkapital.
Foreningen har en balanseført egenkapital på kr 206 861,-. Sum egenkapital og gjeld er kr 206 861,-.
Kretsstyrets arbeid
Kretsen har vært representert ved Advokatforeningens digitale representantskapsmøte den 28.05.20
og på digitalt kretsledermøte den 27.11.2020. Disiplinærutvalgsmøtet som skulle vært avholdt den
28.05.20 ble avlyst grunnet avlysningen av fagdagene. Årstalen fra Advokatforeningens leder ble
avholdt digitalt med tilgang for alle medlemmer,
På kretsnivå har kretsstyret i 2020 måtte arbeide alternativt grunnet pandemien som har pågått.
Advokatvakter over hele landet ble stengt ned grunnet covid-19 og avholdelse av fysiske
arrangementer har vært vanskelig og/eller umulig å avholde.
Kretsen har over flere år hatt fokus på å gjøre rettshjelp tilgjengelig for «folk flest» gjennom fast
advokatvakt. Etter nedstengingen i mars var det et ønske fra kretsstyret å kunne bidra positivt og delta
i den samfunnsdugnaden som pågikk. Som et direkte tiltak knyttet til pandemien, besluttet kretsstyret
å avholde en utvidet digital advokatvakt den 16.04.20. Vakten ble avholdt over telefon, og vi fikk
mange henvendelser fra folk som både hadde spørsmål knyttet til covid-19 relaterte problemstillinger,
samt ordinære advokatvaktspørsmål. Det deltok totalt 18 frivillige advokater på denne vakten som ble
annonsert i store deler av kretsen. Spesielt glade er kretsstyret for at advokater fra både Drammen og
omegn, Kongsberg og Hønefoss ønsket å delta i en felles dugnad. Det ble lagt ned mye arbeid i
organisering av vakten, samt for å få nyheten om tilbudet ut til innbyggerne i kretsen via media.
Kretsleder deltok i radiointervju på morgensendingen til NRK Buskerud i anledningen vakten, samt at
vi fikk mediedekning om saken i Drammens tidene, Laagendalsposten, Hallingdølen, Dagsavisen
Fremtiden, Bygdeposten og Ringerikes blad. Det at vi bidro i samfunnsdugnaden og arrangerte et
større arrangement med rådgivning per telefon ble meget godt tatt imot både av innbyggerne som
benyttet seg av det og av mediene. Det ble en «gladsak» i en tid med mange utfordringer og det er vi
stolte av. Advokatbladet inkluderte oss også i en egen artikkel om kretser som avholdt vakter på

alternative måter. Advokatene som deltok ga gode tilbakemeldinger. Kretsstyret er svært takknemlige
og stolte over alle frivillige som deltar på slike arrangementer.
Det ble avholdt ytterligere en utvidet advokatvakt etter samme mal den 03.09.20. Der var det også god
deltakelse blant de frivillige advokatene, samt mange innringere med spørsmål. Kretsstyret har etter
dette jobbet opp mot ulike løsninger for gjennomføring av ordinær advokatvakt.
Kretsen har videre deltatt i samarbeid med Familievernkontoret Drammen knyttet til info- og
dialogmøte i forbindelse med nytt tilbud om samtalegrupper for barn som berøres av foreldretvister i
domstolen. Det ble avholdt møte i saken den 8. september 2020 med godt oppmøte. Kretsstyret har
åpnet for videre samarbeid med Familievernkontoret i Drammen for å sørge for god informasjonsflyt
om hvilke tilbud Familievernkontoret har og hvordan disse kan være aktuelle for advokater som bistår
foreldre i foreldretvister.
Kretsen støttet et felles medieutspill rettet mot politikerne vedørende behovet for å øke
inntektsgrensen ved fri rettshjelp. Innlegget ble publisert på rett24, samt en rekke andre lokale aviser
rundt om i landet og signert av kretslederne.
Kretsen innga høringsinnspill i april i forbindelse med endring av domstolstrukturen. I forkant av dette
ble medlemmene oppfordret til å komme med innspill til kretsstyret. Det har vært tidligere engasjement
i kretsen vedrørende den da foreslåtte endringen, hvor det i 2019 ble avholdt møte i Kongsberg på
privat initiativ fra noen medlemmer. Ettersom kretsen totalt sett er geografisk stor, og at det på
bakgrunn av dette måtte legges til grunn å være til dels motstridende interesser innad i kretsen, innga
kretsstyret høringsinnspill hvor det ble redegjort for dette faktum, herunder at Buskerud krets som
høringsinstans ikke kunne fremme et omforent forslag til endring av domstolstruktur.
Dertil har kretsen inngitt høringsinnspill knyttet til endring i Advokatforeningens vedtekter, samt høring
vedrørende fastsettelse av trekningskretser for meddommere.
Antall medlemmer i kretsen
Buskerud krets har i dag 211 medlemmer, fordelt på 93 kvinner (44,08 %) og 118 menn (55,92 %).
Styremøter
Det er avholdt 6 styremøter i kretsen. Det har vært godt oppmøte på møtene.
Kursvirksomhet / faglige aktiviteter
Advokat Karina Johnsen med tema «Innføring i ny arvelov» den 25.11.20. Digitalt kurs som var gratis
for kretsens medlemmer.
Sosiale aktiviteter
Grunnet pågående pandemi ble årets Gåsaften avlyst og det har ikke vært andre sosiale aktiviteter
utover avholdelse av årsmøte den 05.03.20. Årsmøtet ble gjennomført på restaurant Condelica hvor
det var bespisning for alle fremmøtte etter møtet.
Disiplinærsaker
Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser har mottatt til sammen 63
innkomne saker. Antall behandlede saker utgjør 59, og antall realitets behandlede saker utgjorde 44. 4
saker ble trukket og 15 saker ble avvist. Medholdsprosent på innkomne saker var 39 %.

Advokatvakt
Det vises til det som fremkommer ovenfor under pkt. «Kretsstyrets arbeid».
Kretsens engasjement i samfunnsdebatten
Det vises til det som fremkommer ovenfor under punkt «Kretsstyrets arbeid».
Kretsens medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg og faste utvalg
Kretsen har i 2020 ikke hatt medlemmer i lovutvalg. Kretsen er imidlertid godt representert i andre
faste utvalg, som disiplinærutvalg, hovedstyret i Advokatforeningen, representantskapet i
Advokatforeningen, utvalg for internadvokater og Advokatforenings utvalg for yngre advokater.
Kretsens medlemmer i Advokatforeningens disiplinærutvalg
Gabrielle Lilleng Asmyhr, Guro Ottersen Trillhus og Helene Elness har vært medlem i
Disiplinærutvalget i 2020.
Kretsens representasjon i Advokatforeningens representantskap
Buskerud krets er representert ved Gabrielle Lilleeng Asmyhr. Vibeke Bille og Ida Camilla Hals har
vært varamedlemmer.
Yngre advokater
Etter at årsmøtet valgte nytt styre ble det avholdt konstituerende styremøte den 31. mars, hvor Anders
Lafton Briskodden ble valgt til styreleder. YA bidro til gjennomføring av kretsens advokatvakt pr.
telefon i april og september 2020. For øvrig har det vært møter og løpende dialog i styret vedrørende
muligheter for gjennomføring av arrangementer, men smitteverntiltakene medførte dessverre at de
fysiske arrangementene måtte utgå. YA Buskerud har ikke selv gjennomført digitale arrangementer,
men har vært invitert på to digitale seminarer i regi av YA Oslo hvor flere av medlemmene har deltatt.
Karina Johnsen og Anders L. Briskodden har også deltatt på de halvårlige møtene i
Advokatforeningens faste utvalg for yngre advokater, som i 2020 ble avholdt digitalt

