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Høring - forslag til reviderte retningslinjer for private granskninger 

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger ble vedtatt i 2011. Siden vedtakelsen har 

retningslinjene i stor grad blitt tatt i bruk av advokatbransjen og har bidratt til en ytterligere 

profesjonalisering av private granskninger. 

Etter at retningslinjene ble vedtatt, har det skjedd en utvikling på området. Advokatforeningen avholdt i 

september 2019 et seminar om private granskninger der det fremkom et ønske om å revidere dagens 

retningslinjer. Høsten 2019 nedsatte derfor Advokatforeningen et utvalg for å gjennomgå erfaringer med 

dagens retningslinjer og foreslå endringer i retningslinjene tilpasset samfunnsutviklingen. 

Utvalget har bestått av følgende medlemmer:  

• Anne Helsingeng, Bull & Co Advokatfirma, leder 

• Preben Haugmoen Mo, Advokatfirmaet Føyen 

• Georg Abusdal Engebretsen, Advokatfirmaet Wiersholm 

• Kristian Brandt, Advokatfirmaet Hjort 

• Thomas Steen Brandi, Advokatfirmaet Selmer 

 

Sekretær for utvalget har vært advokatfullmektig Armin Khoshnewiszadeh, Advokatforeningen. 

Utvalgets mandat har vært følgende: 

«Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger fra 2011 skal revideres og tilpasses 

samfunnsutviklingen. Retningslinjene skal bidra til å sikre berørte og publikums tillit til 

granskningsprosesser. Retningslinjene må på best mulig vis legge til rette for å sikre en betryggende 

og effektiv prosess som ivaretar alle parter. Herunder bør utvalget i sitt arbeid vurdere krav knyttet til 

habilitet, objektivitet og kontradiksjon. Utvalget skal utarbeide forslag til reviderte retningslinjer. 

Forslaget sendes deretter på en høring før fremleggelse og vedtakelse av hovedstyret.» 

 

Utvalget har vært enige om at retningslinjene siden vedtakelsen har fungert godt som et praktisk 

arbeidsverktøy for advokater. Det er derfor foreslått å videreføre retningslinjene som overordnede 

prinsipper, og la andre aktører å utvikle mer detaljerte metodeverktøy. 

Forslaget til reviderte retningslinjer sendes med dette på høring til offentlige instanser, arbeidsgiver- og 

arbeidstakerorganisasjoner, de juridiske fakulteter, større næringslivsaktører og virksomheter som 

gjennomfører private granskninger. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte 
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underliggende virksomheter, samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde. Høringen 

er åpen, og innspill mottas fra alle interesserte. 

 

Høringssvar kan sendes til post@advokatforeningen.no innen 15. juni 2022. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Merete Smith 

generalsekretær 

 

 

 

 

Vedlegg 

- Vedlegg 1: Forslag til reviderte retningslinjer for private granskninger 
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