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Årsberetning for 2020 — Østfold og Follo krets

Styret i Østfold og Follo krets har i 2020 bestått av:
Leder:
Lars Winsvold
Medlemmer:
Marion E. Nordenhaug (nestleder og sekr.)
Mirēn Gundersen
Thomas Andrews
Trine Husaas
Varamedlemmer:
Kenneth Hansen
Marianne Charlotte Weel Kreutz
Heidi Andresen

Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt den 05.03.2020 på Jeløy Radio i Moss.
På Årsmøtet ble de vedtektsfestede sakene behandlet:
Årsberetning, Årsregnskap, medlemskontingent, valg av styremedlemmer/varamedlemmer og
representanter fra kretsen til representantskapet.
Det ble i tillegg gjennomgått og vedtatt en uttalelse om styrking av fri rettshjelp.
Advokatforeningen sentralt stilte med 3 representanter under Årsmøtet.
Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, holdt innlegg under årsmøtet om foreningens
arbeid det siste året. Temaene var blant annet innspill/ synspunkter til forslag til ny Advokatlov,
innspill/ synspunkter til NOU 2019:15 — skatterådgiveres opplysningsplikt og Taushetsplikt, samt
Rettshjelpsutvalgets arbeid med ny Rettshjelpslov.

Årsregnskap
Til Årsmøtets behandling under eget punkt fremlegges regnskapet for perioden 01.01.202031.12.2020. Regnskapet viser et underskudd på kr 1 210,-. Egenkapitalen er stor kr 725 362,-, og
innestående på konto er kr 728 779,-. Samlede inntekter (inkl. finans) utgjør kr 93 559,-, samlede
driftskostnader utgjorde kr 94 769,-. Inntekt fra medlemskontingenten utgjorde kr 90 400,-. De største
utgiftspostene for kretsen er Årsmøtet, kr 71 380,-. Egenandeler for årsmøtemiddagen er ved en
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inkurie ikke fakturert, det vil faktureres i 2021. Kursinntektene for 2020 utgjorde kr 0,-, kurskostnadene
likeså. Dette skyldes at det på grunn av koronapandemien ikke ble avholdt kurs i 2020.
Styret anser at kretsen har meget solid økonomi.
Styret har gitt kretsens Yngre advokater (YA) tilskudd til kostnader/arrangementer, samlet utbetalt og
bokført under kostnader i regnskapet for 2020 med kr 2 363,89. Tilskuddsrammen for 2020 var vedtatt
til kr 20.000. Det lave faktiske forbruket skyldes at det ikke er gjennomført arrangementer i 2020, på
grunn av koronapandemien.
Kretsstyrets arbeid
Styrets arbeid har i 2020 i hovedsak bestått i drøfting og oppfølging av saker opp mot
Advokatforeningen sentralt.
Grunnet pandemien har kretsstyret måttet arbeide alternativt i 2020. Det har derfor heller ikke vært
avholdt kretskurs. Styret er av den oppfatning at det digitale kurstilbudet i markedet er tilfredsstillende,
og at noe av formålet med gjennomføring av egne kretskurs er at de er et treffpunkt for kretsens
medlemmer.
Kretsstyret tok i forbindelse med statsbudsjettet initiativ til et felles medieutspill om behovet for å øke
inntektsgrensen ved fri rettshjelp straks. Innlegget var rettet mot politikerne og ble publisert på rett24,
samt en rekke andre lokale aviser rundt om i landet.
Styret har videre engasjert seg i høringer fra advokatforeningen sentralt og fulgt opp innspill fra
advokatforeningen. Aktuelle høringssaker hvor styret har avgitt uttalelse i 2020 er:
Endring av domstolstruktur
Felles retningslinjer for YA
Medlemsskap for internasjonale advokater
Nasjonal veileder vedr. rettsmøter under koronapandemien
(Uttalelsene kan fås tilsendt ved henvendelse til kretsstyrets sekretær.)
Styret møtte med leder og nestleder til det ordinære representantskapsmøtet 28.05.2020. Møtet ble
avholdt digitalt.
Kretsstyret har vært representert ved leder under digitalt kretsledermøte 27.11.2020.
Årstalen fra Advokatforeningens leder ble i 2020 avholdt digitalt med tilgang for alle medlemmer.
Kommunikasjon med medlemmene har i året som har gått skjedd muntlig ved henvendelser og per
epost. Styret erfarer at dette fungerer bra.
Antall medlemmer i kretsen / Medlemsstatistikk
Pr. 31.12.2020 var det 265 medlemmer i Østfold og Follo krets. Av disse var 63 % menn og 37 %
kvinner. Fordelingene samlet i Advokatforeningen var til sammenlikning 58 % menn og 42 % kvinner
(avrundet).
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Medlemmene fordeler seg slik på ulike kategorier: 189 privatpraktiserende advokater, herav 122 menn
og 67 kvinner. 6 internadvokater, herav 4 menn og 2 kvinner. 1 organisasjonsadvokat (kvinne). 22
offentlig ansatte advokater, 8 menn og 14 kvinner. Samt en utenlandsk advokat (kvinne) praktiserende
i Norge.
Det var 21 advokatfullmektiger, herav 10 menn og 11 kvinner. Dessuten 1 ikke-aktivisert bevilling
(mann), og 24 pensjonister. For ytterligere statistiske opplysninger vises til Advokatforeningens
statistikk.
Antallet medlemmer i kretsen er nokså stabilt.
Styremøter
Styret har i løpet av 2020 hatt 3 styremøter, hvorav ett på Teams. Utover dette har styret hatt kontakt
per epost og telefon.
Kursvirksomhet / faglige aktiviteter
Kretskurs er ikke avholdt på grunn av pandemien.
Sosiale aktiviteter
Kretsen bruker årsmøtet i mars med etterfølgende middag som en viktig sosial aktivitet og en
anledning for nettverksbygging. Det ble det også i 2020.
Yngre advokater (YA)
Styret i 2020 har (fra årsmøtet) bestått av Silja Dagenborg (leder), Sarah M. Didriksen (nestleder) og
Belinda Boothby Forssten. Felles retningslinjer for YA er under utarbeidelse sentralt, men er foreløpig
ikke vedtatt.
YA har hatt begrenset aktivitet i 2020, som følge av pandemien.
Disiplinærsaker
Det vises til statistikk for disiplinærutvalget Øst (felles for Østfold og Follo krets, Romerike og Hedmark
kretser) for 2020:
Antall saker

2020

Innkomne

59

Behandlet

48

Trukket

5

Avvist

19

Realitetsbehandlet

29

Medhold i prosent

16 %

Reaksjoner (potensielt flere pr. sak)
Ikke i strid med god advokatskikk

24 (83%)

Kritikk

3 (10%)
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Irettesettelse

0 (0%)

Advarsel

1 (3%)

Nedsatt salær

2 (7%)

Rapportering til Tilsynsrådet

1

Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
per måned

Sekretariatet

Utvalg

Samlet

<6
mnd.

6-12
mnd

> 12
mnd.

et

Saksbehandlingstid
realitetsbehandlede saker
Saksbehandlingstid avviste
saker

2,8

5,5

8,3

1

26

1

2,5

5,9

8,4

6

13

0

Advokatvakt
Per i dag er det advokatvakt i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Drøbak, Vestby, Oppegård, Ås,
Askim, Spydeberg og Hobøl. Tilbudet må generelt anses som ettertraktet og verdifullt for brukerne.
Kretsen støtter opp om virksomheten, og styret har besluttet at det skal administreres felles
annonsering på Facebook, fra 2021.
Kretsens engasjement i samfunnsdebatten
Det vises til det som fremkommer ovenfor under «Kretsstyrets arbeid».
Kretsens medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg og faste utvalg
Marte Reier var og er medlem av Eiendomsmeglingsgruppen.
Bjørn Skuggevik var medlem av lovutvalget for Asyl- og utlendingsrett.
Kretsens medlemmer i Advokatforeningens disiplinærutvalg
Ann Gunn Edvardsen, Peter Trygve Hansen og Marianne Charlotte Weel Kreutz.
Advokatforeningens Utvalg for yngre advokater
Silja Dagenborg og Sarah M. Didriksen var og er medlemmer av utvalget.
Kretsens representasjon i Advokatforeningens representantskap
Lars Winsvold og Marion Eriksrød Norden haug.
Kretsens representasjon i Hovedstyret
Marte Reier ble valgt for fire år i 2018.

17. mars 2021
Styret i advokatforeningen Østfold og Follo krets

Lars Winsvold
Leder
4

