Timesatsen for fri rettshjelp er 1.085 kroner. Det mener
advokatene er for lite
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STREIK: Advokater fra flere firmaer samlet seg på Stortorget for å streike. Fra venstre ser vi advokatene Ola Larsen, Mariell Norø, Viktoria Hauan, Ola Knapp Pedersen,
Håvard Utstøl Jakobsen, Tore Pedersen, Annikken Rye-Holmboe og Brynjar Østgård.
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Timesatsen for fri rettshjelp er 1.085
kroner. Det mener advokatene er for lite
Tromsø-advokater aksjonerte for høyere utbetalinger fra staten.
Advokatforeningen har varslet
streik dersom den nye regjeringen ikke kommer dem i møte.
De mener nemlig at den offentlige godtgjørelsen til advokater
som tar straffesaker og saker
innenfor ordningen «fri rettshjelp» har vært underregulert i
lang tid.
Lørdag, på Stortorget i Tromsø, aksjonerte en rekke forsvarsadvokater
og
andre
advokater som jobber innen
feltet. Der krevde de forhandlingsrett om rettshjelpssatsen
og stykkprisen, en «bærekraftig» rettshjelpssats og full reisegodtgjørelse.

– Nesten halvparten av advokatene innenfor dette feltet ønsker ikke flere saker, og slik det
er nå, er det ikke attraktivt for
unge og nye advokater, forteller advokat Tore Pedersen.
Streiken innebærer at forsvarere som har straffesaker for
Høyesterett oppfordres til ikke
å gjennomføre forsvareroppdraget. Høyesteretts behandling av straffesaker vil da stoppe
opp til regjeringen kommer
Advokatforeningen i møte.

– Folk skal få hjelp

Ifølge Pedersen er sakene de
streikende advokatene tar, ofte
tunge saker med folk i livskriser.
– Timesatsen vi får er ikke så
stor, og det er ikke det samme
som lønn, sier Pedersen.

Han anslår at 50–60 prosent av
inntektene går rett til drift av advokatkontorene.
– Det som ligger i kassa er ikke
overskudd, legger advokat Brynjas Østgård til.
Noe som også streikes mot er
stykkprisen som utbetales til advokater i dag. Altså kompensasjon for alt arbeid som er lagt inn
i en sak.
– Å forberede en sak krever
mye forarbeid, og rettsmøtene
tar også tid. Om dette blir dårlig
belønnet, kan det ende opp med
å gå utover klienten, sier Pedersen.

– Fare for rekrutteringen

Han mener i siste instans det kan
få konsekvenser for rekrutteringen.
– Om du er nyutdannet, vil du

neppe ta på deg arbeid som du så
å si jobber gratis for. Da går du
gjerne til en plass med bedre lønninger. Dette kan gjøre at mange
som går denne retningen er de
som ikke har fått arbeid innenfor
andre felter. Det kan gjøre at det
er mindre kompetente advokater
som arbeider med rettshjelp, tilføyer advokat Viktoria Hauan.
Den avtroppende regjeringen
har foreslått å videreføre satsen
på 1.085 kroner pr. time.
– Advokater som jobber med
andre ting kan få betalt opptil
6.000 kroner i timen. Mange
unge ønsker å være vellykket i det
de gjør, og det er jo klart at med
forskjellige lønnssatser vil det
være mer attraktivt å gå i en annen retning enn å jobbe med fri
rettshjelp, sier advokat Tore Pedersen.

Videre forteller han at man
nærmest må være idealist for å
drive med straffesaker eller
jobbe innenfor rettshjelpsordningen.

Advokatene vil forhandle

Fremover håper advokatene på
reel forhandlingsrett med regjeringen.
– Noe må gjøres, sier Østgård.
– Andre saker gir ikke bare
mer penger, men også bedre
pensjonsløsning. Reisegodtgjørelsen er også halvert, så advokater får ikke lenger full
betaling når de må reise til klienter, tilføyer Pedersen.
CHRISTIN GJØVIK
christin.gjovik@itromso.no

