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Protokoll 
 
 

 
Avtale om gjenforening 

 
Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 

 

 

 

Med bakgrunn i et felles ønske om å styrke forsvarerrollen og forsvarernes interesser er 

Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 blitt enige om at de to foreningene skal 

gjenforenes. 

 

En gjenforening har som målsetting 

- Å sikre at forsvarerrollen og forsvarernes interesser styrkes, både utad i forhold til 

allmennheten og internt i Advokatforeningen 

- Å sikre at Advokatforeningens budskap i den rettspolitiske debatt om strafferettslige 

spørsmål kommer tydelig fram og kan fremføres med størst mulig faglig tyngde. 

- Å sikre Forsvarergruppen et bedre økonomisk fundament og større personellmessige 

ressurser. 

- Å sikre at Forsvarergruppens representanter kan ivareta norske advokaters interesser 

overfor utenlandske organisasjoner og institusjoner. 

 

Gjenforeningen er forankret i et gjensidig tillitsforhold hvor begge parter anerkjenner både 

behovet for et brudd i 1977 og en gjenforening i 2012. 

 

Gjenforeningen skjer ved at Forsvarergruppen blir en faggruppe i Advokatforeningen. 

Advokatforeningens vedtekter§ 7-1 om faggrupper lyder: 

 

§ 7 -l Faggrupper 

 

Dersom det blant foreningens medlemmer er, eller blir, dannet grupper innenfor 

avgrensede fag-, profesjons- eller interesseområder, kan gruppen, med 2/3 flertall, 

godkjennes av Representantskapet som faggruppe innenfor foreningen. 

 

Godkjennelse kan gis dersom gruppen: 

- er åpen for alle medlemmer av foreningen, uansett kretstilhørighet, som driver 

innenfor et bestemt profesjonsområde eller har interesse for det fagområde gruppen 

dekker 

- omfatter et fag- eller profesjonsområde som har noe omfang og gruppen har en 

forholdsmessig bred tilslutning blant foreningens medlemmer. 

 

En godkjent faggruppe skal: 

- ha egne vedtekter 

- ha et ansvarlig styre 

- kunne fastsette en særskilt kontingent til gruppen 

- etter nærmere avtale med foreningens generalsekretær kunne få sekretariatsbistand 



2 
 

- velge en representant til Representantskapet 

-arbeide aktivt for gruppens særinteresser innenfor foreningens formål og de generelle 

vedtak som treffes av foreningens organer 

-i samarbeid med foreningens øvrige organer og Juristenes Utdanningssenter kunne ta 

et ansvar for etterutdanning og utvikling innen fagområdet 

- etter vedtak av Hovedstyret, kunne overta de oppgaver som et lovutvalg eller annet

 utvalg har. 

 

Representantskapet kan, gjennom flertallsvedtak, trekke godkjennelsen tilbake, dersom 

faggruppen ikke lenger tilfredsstiller ovenstående vilkår. 

 

Medlemmer av faggruppen må være medlemmer av Advokatforeningen. Gruppen kan ha 

støttemedlemskap av personer som ikke er medlemmer av foreningen og samarbeide med 

sammenslutninger eller interessegrupper utenfor foreningen. Medlemmer av 

Advokatforeningen kan være medlem av flere faggrupper. 

 

Hovedstyret i Advokatforeningen skal holdes orientert om gruppens virksomhet

 gjennom oversendelse av årsberetning og årsregnskap. Hovedstyret kan oppnevne en

 representant som tiltrer faggruppens styre. 

 

Navnet vil bli "Faggruppen for forsvarere i Advokatforeningen", forkortet "Forsvarergruppen". 

 

Som faggruppe vil Forsvarergruppen blant annet ha et eget styre, beslutte egne vedtekter for 

gruppens arbeid og velge en representant til Advokatforeningens Representantskap og ha 

mulighet til å fastsette en egen kontingent. Medlemmene av Forsvarergruppen må alle være 

medlemmer av Advokatforeningen, men gruppen kan ha støttemedlemmer som ikke er medlem 

av foreningen. Støttemedlemmene kan betale kontingent og delta på 

Forsvarergruppens arrangementer. 

 

I henhold til Advokatforeningens vedtekter kan Hovedstyret oppnevne en representant som 

tiltrer faggruppens styre, ref. vedtektene § 7-1 siste setning. Det er enighet om at forslag om å 

fjerne denne adgangen skal fremlegges for Advokatforeningens representantskap som 

vedtektsendring. 

 

Høringsuttalelser 

En naturlig følge av å opprette faggruppen er å nedlegge Advokatforeningens lovutvalg for 

straff- og straffeprosess, og å overføre lovutvalgets 9ppgaver til Forsvarergruppen. Hovedstyret vil 

treffe et særskilt vedtak om dette i samsvar med § 7-1, tredje avsnitt, siste kulepunkt. 

Forsvarergruppens styre vil deretter selv velge hvordan oppgavene som overføres fra lovutvalget 

skal organiseres. Advokatforeningens sekretariat skal bistå i dette arbeidet. 

 

Advokatforeningens høringsuttalelser innen Forsvarergruppens fagområder vil forberedes av 

Forsvarergruppen, men avgis av Hovedstyret. Det er enighet om at Forsvarergruppen ved 

uenighet skal ha adgang til å avgi en egen høringsuttalelse. Bestemmelse om dette må tas inn i 

Hovedstyrets vedtak om å overføre lovutvalgets oppgaver til Forsvarergruppen. 

 

Lederen i Forsvarergruppen overtar lovutvalgslederens rolle i forhold til mediehenvendelser om 

straffesaksspørsmål, og står fritt i forhold til sine offentlige uttalelser.  
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Faglige arrangementer 

Forsvarergruppen vil etter en gjenforening fortsatt ta medansvar for etterutdanning og 

utvikling innen fagområdet, jf. § 7-1, tredje avsnitt, nest siste kule punkt. Spesielt vil 

Forsvarergruppen fortsatt ta sikte på å arrangere sitt årlige seminar, med bistand fra foreningen 

og Juristenes utdanningssenter. 

 

 

Representasjon i Advokatforeningens hovedstyre 

Medlemmene av Advokatforeningens hovedstyre oppnevnes for en periode på fire år. 

Foreningens valgkomite fremmer innstilling på valg av medlemmene, jf. vedtektene § 4-9,fjerde 

avsnitt. Det er enighet om at Forsvarergruppen bør være representert i Hovedstyret. 

Valgkomiteen skal konsultere Forsvarergruppen før valg til Hovedstyret for å avklare hvem som 

bør representere Forsvarergruppen. 

 

 

Prosess/forutsetninger 

Valgkomiteen i Advokatforeningen vil foreslå at Frode Sulland blir forsvarernes representant 

i Hovedstyret. Dersom sammenslåingen av Forsvarergruppen av 1977 og Advokatforeningen 

ikke gjennomføres, vil Frode Sulland trekke seg som representant til Hovedstyret. 


