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Varsel om streik for en bærekraftig rettshjelp
Advokatforeningen oversendte i november i fjor våre innspill til endringer i rettshjelpssatsen og
stykkprisene for 2022. Etter dette har den avtroppende regjeringen fremmet et budsjett der disse satsene
ikke økes overhode. Dette er naturlig nok en uakseptabel situasjon for våre medlemmer.
Vi håper selvsagt at landets nye regjering setter større pris på innsatsen fra de advokatene som fortsatt
ønsker å påta seg oppdrag innenfor den offentlige rettshjelpsordningen - og ønsker en bærekraftig utvikling
på retthjelpssatsene.
Våre medlemmer kan imidlertid ikke sitte og håpe på dette, uten at Advokatforeningen samtidig forbereder
oss på at så kanskje ikke skjer. Vårt hovedstyre har derfor besluttet at Advokatforeningen etter 10.
november ber forsvarere som har straffesaker for Høyesterett, om ikke å gjennomføre forsvareroppdraget.
Vårt mål er da en aksjon med full oppslutning – noe som vil medføre at Høyesteretts behandling av
straffesaker stanses.
Vi informerer om at aksjonen avsluttes helt eller delvis dersom regjeringen kommer våre medlemmer i
møte på våre viktigste krav, slik vi har fremmet disse en rekke ganger til forrige regjering:
Forhandlingsrett
Advokatforeningen må få en reell forhandlingsrett om rettshjelpssatsene og stykkprisene, der målet er en
bærekraftig utvikling. Forsvarsadvokatene, bistandsadvokatene og de som yter fri rettshjelp kan ikke
fortsette en yrkesutøvelse uten en viss forutberegnelighet – der inntektsgrunnlaget stadig svekkes i forhold
til egen kostnadsutvikling og i forhold til lønnsutviklingen ellers i samfunnet.
Justert salærsats
Salærsatsen for 2022 må justeres til et bærekraftig nivå i tråd med lønns- og kostnadsutviklingen ellers i
samfunnet. Forslaget om å beholde satsen fra 2021 betyr i realiteten en lønnsreduksjon for advokater.
Reversert halvering
Halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen som ble innført av forrige regjering, må reverseres. Med 50 %
godtgjørelse for reiser, kommer denne ned dit gjennomsnittsadvokaten har sitt utgiftsnivå. I praksis betyr
dette at disse advokatene må gjennomføre reiser som er nødvendige for å ivareta sine klienters
rettssikkerhet, uten inntekt. Dette er et helt urimelig krav, som særlig rammer rettshjelpstilbudet i
distriktene.
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Advokatforeningen beklager at vi har sett oss nødt til å gå til et så drastisk tiltak. Vi stiller oss selvsagt
gjerne til disposisjon for samtaler om disse kravene, og om den planlagte aksjonen. Vi viser for øvrig til
våre forslag til endringer i rettshjelpsats og stykkpriser for 2022 – oversendt 5. november 2020.

Med vennlig hilsen

Merete Smith
generalsekretær
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