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Hvordan kan forhandlinger om rettshjelpesatsen og stykkprisene organiseres? 

Advokatforeningen har lenge ønsket å ha reelle årlige forhandlinger om fastsettelse av 

rettshjelpssatsen og stykkprisene. Her skisseres en modell for hvordan slike forhandlinger kan 

organiseres. Det er naturlig at forhandlinger i noe omfang følger rytmen til lønnsoppgjøret ellers i 

samfunnet. Det henger også sammen med et ønske om at forhandlingene ikke bør være en del av 

budsjettprosessen i Stortinget, slik som det i praksis dessverre er i dag.   

Forhandlingene bør starte i begynnelsen av mai for å få samme rytme som lønnsoppgjøret.  

Det er naturlig at partene på statens side er Justisdepartementet, som har ansvar for de aktuelle 

budsjettkapitlene, Finansdepartementet, som ellers følger det statlige lønnsoppgjør, 

Domstoladministrasjonen og Statens sivilrettsforvaltning som håndtere deler av utbetalingene knyttet 

til disse posten. Samtidig kan det være relevant å involvere statsforvalterne ved Statsforvalterens 

fellestjenester ettersom en del av utbetalingene gjøres gjennom statsforvalterne.    

Grunnlaget for forhandlingene vil være et brev som klargjør hvilke endringer i ordningen som 

Advokatforeningen vurderer det er behov for. Dette sendes i midten av april, etterfulgt av et overordnet 

kravbrev som sendes i midten av mai. Kravbrevet inneholder Advokatforeningens krav til regulering av 

timesatsen, stykkprisene og tilknyttet regelverk.  

Fristen for å komme frem til et forhandlingsresultat bør være i tide til at Justisdepartementet får 

foreslått endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater, stykkprisforskriften, samt andre 

relevante forskrifter, til siste statsråd før 1. juli. 

I forhandlingene bør det først forhandles om en overordnet økonomisk ramme for oppgjøret. Til grunn 

for det overordnede kravet ligger den generelle lønnsutviklingen i samfunnet og andre utviklingstrekk 

knyttet til advokatprofesjonen. Etter at rammen er lagt forhandles det videre om hvordan denne skal 

fordeles på de ulike stykkprisene, rettshjelpssatsen og andre aktuell elementer. Herunder skisseres et 

praktisk forslag til et forhandlingsregime.   
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