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Advokatforeningens krav til rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften for 2021 

Advokatforeningen viser til invitasjon til drøftingsmøte 12. november 2019, og oversender med dette vårt 

krav til endring i rettshjelpssatsen og endringer i stykkprisforskriften. 

 

Den offentlige rettshjelpsordningen er en avgjørende rettssikkerhetsgaranti i straffesaker, og et helt 

sentralt velferdsgode i sivile saker. Skal ordningen oppfylle sin hensikt, må erfarne og gode advokater 

finne det økonomisk forsvarlig å ta disse viktige oppdragene. Dette er utgangspunktet for 

Advokatforeningens krav til endringer.    

 

Våre krav er utredet i vedlagte notater. Kort oppsummert krever Advokatforeningen at:  

 

 Rettshjelpssalæret fastsettes til et konkurransedyktig nivå, kr 1530 per 1.1.2021. Vi viser i 

vedlagte notat at uten underreguleringen av rettshjelpssatsen siden 2002 og for å holde et 

konkurransedyktig nivå, ville satsen vært kr 1450 per 1.1.2019. Kravet på kr 1530 fremkommer 

av at det – for å hindre fortsatt oppbygging av etterslep – må gjøres tillegg for økning gjennom 

2019 på 2,28 % og gjennom 2020 på 3,2 %. 

 Det foretas en rekke konkrete endringer i stykkprisene knyttet til fri rettshjelp og straffesaker (se 

eget notat med forslag til endringer i salær- og stykkprisforskriftene). 

 Innslagspunktet for medgått tid i stykkprisforskriften §§ 5 og 6 endres til 25 %.    

 Halveringen av reisefraværet reverseres og reisefravær godtgjøres med full sats. 

 Det innføres et tillegg for ubekvem arbeidstid (se notat med forslag til endringer i salær- og 

stykkprisforskriftene punkt 3.4).     

 

Som ytterligere underlagsmateriale legger vi ved rapporten «Rettshjelpssalæret 2019 – utviklingstrekk og 

sammenligninger» og rapporten «Reisefravær til besvær». Vi ser frem til å motta departementets 

tilbakemelding på våre innspill og til å diskutere disse i møtet 12. november 2019.   
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